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Especial Suinfest

Fique por dentro

 Números comprovam o
sucesso da 

9ª Suinfest - Pág 5 

• Concurso elege melhor 
prato e carne suína 

é ingrediente 
principal - Pág 6

•  Jantar de abertura 
representa conquistas para 

a suinocultura - Pág 2

• Dois dias de seminário
capacitam pro�ssionais

do setor - Págs 3 e 4

sabor saúde qualidade praticidade

Acesse o site www.maiscarnesuina.com.br e conheça os benefícios da proteína mais consumida do mundo.

Nossa singela homenagem ao
presidente de honra da Assuvap,

Sr. Hamilton Moreira Leite
Quem o conheceu, ou teve a 

oportunidade de trocar mesmo que algumas 
poucas palavras, sabe bem do que estamos 
falando. Sr. Hamilton Moreira Leite sempre 
foi, e será, muito mais que o pai da 
suinocultura (de larga escala) na região do 
Vale do Piranga. É, em especial, um exemplo 
a ser seguido, pela alegria, perspicácia e 
energia. Qualidades que o fizeram querido 
pelos amigos. E foi com imenso pesar que recebemos a notícia 
de seu falecimento, na tarde de quinta-feira (30/6), aos 96 
anos. Como diria o escritor francês, Antoine de Saint-Exupéry, 
“aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam 
sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós”. E aqui 
permanece o seu legado, seu carisma, suas ideias que 
refletem e projetam um futuro ainda mais promissor para a 
nossa suinocultura. E a gratidão por tudo que fez, gravada 
eternamente em nossas lembranças.

Viúvo e pai de sete filhos, Sr. Hamilton sempre se 
dedicou pelo que fez. E foi com muito trabalho e visão que, 
ainda nos anos 60, construiu as primeiras “terminações” em 
alvenaria para engorda de leitões. Nascia ali, na sua Fazenda 
Água Limpa, em Jequeri (MG), os primeiros indícios da 
suinocultura tecnificada a qual conhecemos. Ele aperfeiçoou 
os sistemas de manejo e criação então vigentes, 
influenciando outras granjas da região.

A sua granja cresceu, modernizou-se, e os passos do 
pai, foram seguidos pelos filhos. Além de administrar a 
Granja Água Limpa, João Carlos é proprietário da Granja Bom 
Jardim, em sociedade com o irmão mais novo, Afrânio. O 
mais velho dos três, José Ricardo, é dono da Fazenda Oriente e 
outros criatórios na região.

Muito mais que um pioneiro, Sr. Hamilton é um 
exemplo de vida às gerações futuras. Pessoas como ele nos 
dão a certeza de uma suinocultura cada vez mais inovadora e 
desenvolvida. E seu caráter, suas ações estimáveis, nos 
vislumbram uma sociedade melhor.
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Assuvap e Coosuiponte reúnem o setor no

Jantar de Abertura da 9ª Suinfest

Uma noite de gala que já 
entrou para a história da suinocul-
tura mineira, escrita sob os alicer-
ces do Babilônia Centro de Eventos, 
em Ponte Nova (MG). O Jantar de 
Abertura da Suinfest 2016, na noite 
de 05/7, reuniu mais de 400 produ-
tores, fornecedores e personalida-
des do setor. Episódio que represen-
tou conquistas para a cadeia suiní-
cola, uma vez que, nos dias decor-
rentes (06/7 e 07/7), a Suinfest se 
tornaria o espaço propício para a 
capacitação e geração de oportuni-
dades, com a Rodada de Negócios e a 
Feira de Expositores.

Realizado pela Assuvap e pela 
Coosuiponte, o Jantar contou com o 
apoio de aproximadamente 60 
empresas parceiras e expositoras. 
Durante o cerimonial, foi apresen-
tado ao público toda a programação 
que rege a Suinfest. No primeiro dia, 
o I Workshop da Associação Brasile-
ira de Veterinários Especialistas em 
Suínos (Abraves/MG), com o título 
“Reconhecendo os desafios para 
aumentar a produtividade” e, no 
segundo, palestras com a jornalista 

Salette Lemos e o economista 
Carlos Hilsdorf.

Em seguida, a presidente 
da Assuvap, Patrícia Morari (fo-
to), fez seu pronunciamento, 
reforçando a importância do 
evento para a cadeia suinícola do 
Vale do Piranga. Ela destacou que 
a Suinfest é fruto dos esforços em 
conjunto de todo o setor e contri-
bui para o desenvolvimento das 
atividades e capacitação dos pro-
fissionais. Morari também home-
nageou um dos grandes nomes 
da suinocultu-
ra nacional, o 
presidente de 
honra da Assu-
vap, Sr. Hamil-
t o n  M o r e i r a 
Leite, que fale-
ceu na tarde de 
q u i n t a - f e i r a 
(30/6), aos 96 
anos. “Esse ano 
abro a nossa 
Feira com uma 
a u s ê n c i a . 
Impossível de 

Cerimônia aconteceu em Ponte Nova (MG), e o�cializou a abertura da Feira Mineira de Suinocultura
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não ser notada e sentida 
por todos nós. Empreen-
dedorismo, coragem, 
alegria e um legado. Acre-
dito serem essas pala-
vras assertivas para defi-
nir o Sr. Hamilton Morei-
ra Leite”, disse, diante de 
uma salva de palmas do 
público.

Logo, a palavra foi 

passada para o diretor 

executivo da Associação 

Brasileira de Criadores 

de Suínos (ABCS), Nilo de 

Sá. Ele parabenizou o 

evento e o excelente tra-

balho na região, citou o 

apoio do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da 

Suinocultura (FNDS) e 

contextualizou o vídeo 

do site Mais Carne Suína. 

O portal é uma iniciativa da ABCS 

para conquistar novos consumido-

res da proteína.

Encerrado o cerimonial, os 

convidados aproveitaram a festa, 

com direito à buffet completo e 

música ao vivo. A mascote da asso-

ciação, Lilipig, também marcou 

presença no evento, tirando fotos 

com os convidados. E esse foi só o 

começo de uma das principais fei-

ras de suinocultura do estado. Nos 

dias seguintes, o momento seria 

para grandes negócios. (Ver pág. 5)
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Primeiro dia da Suinfest recebe grande
público em espaço propício ao aprendizado

Foram três palestras com apoio da Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos (Abraves/MG)

O primeiro dia da 
Suinfest 2016 foi marcado 
pela capacitação de produ-
tores, estudantes e profis-
sionais do setor. O Semi-
nário “Reconhecendo os 
desafios para aumentar a 
produtividade”, na tarde 
de 06/7, recebeu apoio da 
Associação Brasileira de 
Veterinários Especialistas 
em Suínos (Abraves/MG), e 
reuniu um público de mais 
de 300 pessoas. Foram três 
palestras com professores 
renomados do setor, com 
temas relevantes, certifi-
cando o conteúdo de qualidade.

Quem abriu a programação, 
no Babilônia Centro de Eventos, em 
Ponte Nova (MG), foi o médico veteri-
nário Dalton Fontes, docente da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Ele abordou sobre nutrição e 
novas tecnologias que proporcionam 
uma nutrição diferenciada aos lei-
tões, ajudando a desenvolve-los. 
Para o palestrante, o evento foi uma 
forma importante de difundir 
conhecimento. “Temos vários técni-
cos, profissionais de granjas, que 
não têm o tempo para ficar estudan-
do e acompanhando as novidades. 
Então como professor e palestrante, 
tentamos trazer essas novidades. É 
uma forma de atualização dos pro-
fissionais de forma rápida e de 
qualidade”, disse.

Em seguida, foi a vez do 
professor da UFMG, Roberto Gue-
des, compartilhar seu conheci-
mento sobre prevenção e contro-
le de enfermidades entéricas. Foi 
demonstrado os meios de pre-
venção e de controle de doenças 
na granja e manutenção de níve-
is baixos de infecção em cada 
unidade. O palestrante se mos-
trou contente com os resultados 
e com o público alvo: os produto-
res. “A região da Zona da Mata é o 
primeiro/segundo polo produtor 
do estado de Minas Gerais. É 
importante lembrar dos pontos 
importantes e rotineiros de 
manejo, limpeza e higienização 
para a melhoria sanitária de 
maneira geral”, concluiu.

Fechando as palestras do 
Seminário, o professor da Uni-
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versidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), 
David Barcellos, atuali-
zou o público sobre doen-
ças respiratórias dos suí-
nos. Ele enfatizou que é 
preciso estudar além da 
causa, e considerar uma 
série de fatores e agentes. 
“O foco central dessa apre-
sentação foi apresentar o 
principal patógeno respi-
ratório em suínos e que 
nada aconteceria se o 
sistema de produção esti-
vesse bem ajustado em 
ambiência, ventilação, 

aquecimento, conforto para os ani-
mais, limpeza”, articulou. “Uma 
coisa que ficou clara para mim, que 
eu tentei passar, é que as alternati-
vas de medicação não podem mais 
controlar as doenças respiratórias 
de uma maneira adequada, consi-
derando o avanço do sistema pro-
dutivo. Nós temos que evoluir para 
resolver estes problemas”, resumiu 
Barcellos.

Ao final da programação, o 
público participou de debate com os 
palestrantes e com o diretor da 
Abraves/MG, José Eustáquio . 
Foram realizadas várias pergun-
tas, sanando dúvidas dos produto-
res e profissionais presentes. Fina-
lizado o momento de capacitação, a 
Feira de Expositores foi oficialmen-
te aberta.

Foto: Dalton Fontes, David Barcellos, Roberto Guedes e José Eustáquio
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Seminário Suinfest 2016 foi marcado pelo
incentivo ao associativismo e empreendedorismo

“No mundo de hoje, 
nós somos aquilo que 
compartilhamos”. Com 
essas palavras assertivas, 
o economista Carlos Hils-
dorf deu prosseguimento 
à sua palestra, que encer-
raria o Seminário da 9ª 
Suinfest, realizado pela 
Assuvap e Coosuiponte, 
em 07/7. Mas, enfim, 
como isso se aplica a sui-
nocultura? Hilsdorf logo 
explicou aquilo que a natu-
reza já tentou nos ensi-
nar: “a cooperação é a 
melhor estratégia de 
sobrevivência”. Para ele, é 
nesse trabalho em conjunto que a 
classe suinícola deve se fundamentar. 
Unindo forças, preconizando a cola-
boração e a associação. E assim tam-
bém falou a jornalista Salette Lemos, 
durante a apresentação de abertura 
do evento. “Todos juntos por uma 
causa: propagar o conhecimento para 
mudar o consumidor”.

De alguma forma, as duas 
palestras se completam.

Essa sincronia tornou o semi-
nário muito mais que “motivacional”. 
Foi marcado pelo incentivo ao coope-
rativismo e associativismo, em prol 
do desenvolvimento da suinocultura. 
Com o tema “Economia e os impactos 
no agronegócio”, Salette exaltou a 
qualidade da carne suína e mostrou 
os mercados a serem conquistados. 
Para ela, a suinocultura brasileira 
pode ganhar espaço internacional. 
“Mas lá fora, não temos um mercado 
tão promissor como aqui dentro (no 
Brasil)”. Ela recordou ao público, de 
mais de 400 produtores e profissiona-
is do setor, que a proteína suína é a 
mais consumida no mundo, no 
entanto, a demanda interna ainda 
está muito aquém, devido aos para-
digmas culturais que devem ser que-
brados. 

E é exatamente neste ponto que 
o Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to da Suinocultura (FNDS) se destaca. 

A coordenadora do projeto, Lívia 
Machado, foi ao palco para mostrar 
que a suinocultura nacional está 
no caminho certo. Ela falou sobre o 
trabalho realizado pelo Fundo, que 
abrange indústria, produção e con-
sumidor. Os recursos são destina-
dos aos cursos de capacitação para 
profissionais e ações de promoção 
da proteína, levando informações 
claras ao consumidor final.

O Fundo é um exemplo de 
que, juntos, nossos sonhos podem 
se realizar. Um investimento que 
leva aos resultados positivos. Nessa 
mesma tecla bateu Hilsdorf. 
Durante sua palestra, o economista 
se utilizou de elementos lúdicos e 
muita interação com a plateia para 
explicar os conceitos de associati-
vismo e investimen-
to. Para ele, sonho que 
a gente sonha junto, é 
verdade. “Por isso 
existe a Assuvap. No 
momento que todos 
se juntam por uma 
mesma causa, torna-
se realidade”, comple-
tou.

Q u a n d o  o 
assunto foi empreen-
dedorismo, Hilsdorf 
mostrou que a inova-

ção é o caminho para o 
sucesso. No palco ele fez 
alguns dólares triplica-
rem na mão de uma 
participante da plateia. 
Inovador, não é? Parece 
mágica. Mas ele revelou 
que pode ser realidade 
quando investimos e 
estudamos o negócio. 
Afinal, “não queremos 
esperar pelo futuro, que-
r e m o s  c o n s t r u i r  o 
melhor futuro. E isso só é 
possível quando esta-
mos trabalhando em 
conjunto”.

No intervalo entre 
as palestras, a Assuvap apresentou os 
resultados do Projeto de apoio ao Cen-
tro Regional de Iniciação ao Atletismo 
de Oratórios (CRIA Oratórios), que pro-
move benefícios sociais e é oportuni-
dade para crianças e adolescentes 
vivenciarem a modalidade Olímpica 
Atletismo. A parceria da associação 
contribui efetivamente no aprimora-
mento da estrutura física para os 
treinamentos dos atletas. Também 
foi realizada homenagem da ABCS, 
Assuvap e ASEMG ao Sr. Hamilton 
Moreira Leite, pioneiro na suinocultu-
ra do Vale do Piranga.

Terminado o Seminário da 
Suinfest, foi aberta a Feira de Exposi-
tores, que se fundou como momento 
propício para colocar em prática os 
conceitos de inovação e investimento.

Salette Lemos e Carlos Hilsdorf ministraram as palestras na tarde de 07/7, 
no Babilônia Centro de Eventos 
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Foto: Carlos Hilsdorf e Salette Lemos
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9ª Suinfest: Público mais
direcionado e espaço de capacitação 

Números comprovam o sucesso da Feira, que aconteceu nos dias 06 e 07 de julho, em Ponte Nova (MG)

O slogan “Qu-
alificação e evolu-
ção para a suino-
cultura” explana de 
forma coerente os 
resultados apre-
sentados na nona 
edição da Suinfest 
– Feira Mineira de 
S u i n o c u l t u r a  – 
realizada pela Assu-
vap e Coosuiponte. 
Entre os dias 06 e 
07/7, as principais 
empresas fornece-
doras do setor se 
reuniram no Babi-
l ô n i a C e n t r o d e 
Eventos, em Ponte 
Nova (MG), para 
estreitar laços e 
realizar bons negó-
cios com os suino-
cultores mineiros. Quem foi ao 
evento, encontrou um espaço esti-
mulante à capacitação; propício 
para investir, inovar e se destacar 
no mercado.

Os bons números também 
foram aliados importantes para 
garantir o sucesso da Feira. Uma 
pesquisa realizada pela Assuvap, 
registrou visita de aproximada-
mente duas mil pessoas nos dois 
dias do evento. Mais que isso, cha-
mou a atenção a ampla presença 
de produtores e profissionais 
ligados às atividades suinícolas: 
cerca de 60% dos associados da 
Assuvap e dezenas de produtores 
rurais e personalidades do setor 
compareceram nos estandes dos 
expositores.

Os dados da pesquisa com-
provam o que o visitante (e suino-
cultor) Luciano Arantes já havia 
notado. “Esse ano, uma coisa que a 
gente observou foi um aprimora-
mento na organização e um públi-
co, apesar de menor, mais direcio-
nado às pessoas realmente ligadas 
com a suinocultura. Acho que os 
expositores também perceberam 
isso”, comentou.

Atualmente, a Suinfest é 
uma das feiras mais importan-
tes da suinocultura mineira, e 
este reconhecimento é proveni-
ente do esforço para trazer as 
principais tecnologias para a 
região. Como acrescenta o geren-
t e  g e r a l  d a  A s s u-
vap/Coosuiponte, Júlio Márcio 
Natali, “é uma feira bem focada 
em trazer inovações para os pro-
dutores do Vale do Piranga”. 

Nesta edição, recebeu uma 
motivação a mais: a Rodada de 
Negócios. Segundo o gerente, a 
ação trouxe “resultados ótimos” 
para suinocultores e fornecedo-
res. “Foi uma oportunidade exce-
lente para o fornecedor mostrar 
novos produtos e negociar dire-
tamente com o suinocultor; e 
para os suinocultores, a oportu-
nidade de adquirir produtos com 
preços ainda mais baixos que na 
Coosuiponte”, explicou.

Além do ambiente para 
negócios, a Suinfest também é 
conceituada pela qualidade do 
Seminário de capacitação, que, 
segundo a presidente da Assu-
vap, Patrícia Morari, é uma alter-
nativa para fortalecer o setor. 

“Realizada de dois 
em dois anos, a 
Feira virou tradição 
e  s e  c o n s o l i d o u 
como oportunida-
de para produtores 
e fornecedores rea-
lizarem bons negó-
c ios .  Mas ,  a lém 
disso, é um espaço 
estimulante para 
capacitação de pro-
fi s s i o n a i s ,  c o m 
temas relevantes e 
de interesse para a 
suinocultura”, com-
pletou.

O que acham os 
expositores

D u r a n t e  o 
s e g u n d o  d i a  d a 
Suinfest, a equipe 

da Assuvap passou pelos estandes 
para saber qual foi a visão dos expo-
sitores. Para 88% das empresas 
expositoras participantes da pes-
quisa, a 9ª Suinfest correspondeu 
às expectativas, sendo que 94% 
manifestaram algum interesse em 
participar da próxima edição. A 
organização do evento foi igual-
mente bem avaliada, recebendo 
aprovação de 90% dos entrevista-
dos. Destaque para os quesitos “Atu-
ação da Secretaria” (100%); “Segu-
rança” (100%); “Estrutura física” 
(97%) e “Programação do evento” 
(97%). O Jantar de Abertura, que 
aconteceu na noite de 05/7, tam-
bém recebeu 100% de aprovação na 
pesquisa.

Os expositores realizaram, 
ainda, grandes negócios durante a 
feira. Conforme aponta a pesquisa, 
9% das empresas faturaram acima 
de R$ 100 mil. Nos outros estandes 
as vendas de produtos foram nos 
valores de até R$ 100 mil (3% dos 
entrevistados); R$ 80 mil (3%); R$ 60 
mil (6%) e R$ 20 mil (20%). As dema-
is empresas aproveitaram o espaço 
para fazer contatos relevantes e 
apresentar seus serviços para os 
suinocultores.
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Participação
Ponte Nova, agosto de 2016.

A organização da cooperativa 
demanda comprometimento e 
participação de seus cooperados. A 
participação dos cooperados deve 
ser estimulada por meio de práti-
cas que permitam aos cooperados 

se expressarem e serem ouvidos, 
hoje a Coosuiponte possui um 
departamento de relacionamen-
to, onde o colaborador Leandro 
Moreira, faz uma visita periódi-
ca para ouvir as críticas e suges-
tões dos cooperados, filtrá-las 
juntamente com a Diretoria e 
atendê-las da melhor maneira 

para o bem de todos.  Assim, os coo-
perados sentem que podem influ-
enciar os rumos da cooperativa, 
evitando o distanciamento e a 
noção de falta de responsabilidade 
perante o desempenho da coopera-
tiva.

Ocemg. PDGC - 2015  – adap-
tado por Júlio Márcio Natali (Lico)
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Fique por dentro

Carne suína é uma das 'vencedoras' no
principal concurso gastronômico de Ponte Nova

Os pontenovenses conheceram 
o que seria o “melhor prato gastronô-
mico de Ponte Nova (MG)”, entre os 
bares, botecos e restaurantes que par-
ticiparam do consolidado concurso 
Bar, Boteco & Cia 2016 (BBC) – realizado 
pela associação comercial (ACIP/CDL), 
com apoio da Assuvap. A grande pre-
miação aconteceu na “Saideira” do 
festival, dia 09/7, no Parque de Exposi-
ções da cidade, onde todos os 10 esta-
belecimentos participantes serviram 
suas iguarias.  Apesar do encerramen-
to ter se passado em apenas uma noi-
te, o BBC 2016 reuniu milhares de con-
sumidores por todos os cantos da cida-
de, durante quase um mês, para se 
deliciarem dos mais variados pratos 
comercializados. Todavia, foi só nesta 
mesma noite que o público conheceu o 
bar campeão do concurso: Mistura 
Fina.

Mesmo antes de contextualizar 
o título escolhido para esta matéria, 
podemos reafirmar que a carne suína 
também foi uma das principais vence-
doras no concurso. Ao contrário dos 
bares, a proteína não participou de 
uma disputa técnica para tal. E nem 
seria necessário, já que foi ela o verda-
deiro prato principal; o ingrediente 
basilar; ou a “cereja do bolo” que deu o 
toque especial ao cardápio do evento. 
Isso porque, tanto o Mistura Fina, 

como cada um dos outros nove esta-
belecimentos, utilizou-se da carne 
suína como carro-chefe para seus 
pratos. Ponto para a suinocultura.

Essa vitória pode não ter con-
cedido um troféu para o setor, ou 
um cheque em dinheiro – como 
ganharam os três bares com 
melhor pontuação no concurso – 
mas é uma conquista à ser come-
morada. É o resultado do empenho 
dos suinocultores em produzir um 
produto reconhecido pela qualida-
de. E mais: importante para a eco-
nomia de Ponte Nova e região.

A presidente da Assuvap, 
Patrícia Morari, reitera a importân-
cia do evento para a suinocultura do 
Vale do Piranga. “Nosso objetivo 
como associação envolve um leque 
de ações para beneficiar o setor. 
Além dos cursos de capacitação, que 
garantem o produto saudável e 

saboroso que é a carne suína, apoia-
mos iniciativas que promovem o con-
sumo da proteína”, completou.
Saideira

A noite começou acompanhada 
pelo som da viola do Sr. Afonso Macá-
rio, seguido pela Associação Quilombo-
la Herdeiros do Banzo. Essas apresen-
tações fizeram parte do projeto “Cau-
sos e Violas das Gerais”, organizado 
pelo SESC, para valorizar a cultura 
local. Na sequência, Renato Caetano e 
Chico Lobo, fizeram apresentações 
musicais e agitaram a plateia.

Logo depois, foi a vez de divulgar 
o grande vencedor do BBC 2016. Segun-
do os organizadores, os pratos foram 
julgados por uma equipe de jurados e 
pelos consumidores (com três mil 
votos válidos). Os quesitos avaliados 
foram: melhor prato, apresentação do 
prato, atendimento e higiene. O Mistu-
ra Fina recebeu a nota 9,85 e faturou o 
prêmio pela quarta vez. O segundo 
colocado foi o Ponte Nova Grill (nota 
9,82), enquanto o Japa Sombrero (nota 
9,80) ficou com a terceira colocação. 
Uma novidade neste ano foi a premia-
ção de “melhor cozinheira”. Quem se 
deu bem foi o bar Tio Patinhas.

A mascote da Assuvap, Lilipig, 
marcou presença e fez a alegria do 
público. O festival foi encerrado com 
show do grupo Soul du Samba.

Bar, Boteco & Cia 2016 elegeu o melhor prato da cidade; 
Proteína suína é ingrediente principal
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